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Como usar o aplicativo

Criar fotos

Coisas que vai necessitar

Como usar o aplicativo

PASSO 1  Criar o seu Template Original

PASSO 2  Guardar um Template Original no aplicativo

PASSO 3   1  Definições de impressão

PASSO 3   2  Disparar e Imprimir

PASSO 3   3  Reimprimir
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Hotéis e 
Restaurantes

Atrações turísticas 
e parques de 
diversões

Ofereça uma foto 
INSTAX aos seus 
clientes comemorativa 
da experiência 
realizada.

*As imagens da tela podem ser diferentes daquelas ilustradas aqui.

Criar Fotos

Configure as definições para o 
seu template original na App

Tire uma foto com facilidade e imprima-a com o seu template original a partir a App.Modo de Uso

Conecte o aplicativo INSTAX Biz à sua impressora para smartphone para criar fotos com o seu design único. 
Imprima e ofereça aos seus clientes, aumentando a interação.

1 Imprima com uma impressora para 
smartphone MINI LINK 2 ou SQUARE LINK
ou LINK WIDE

3Tire uma foto a partir de um smartphone ou tablet2

Montras e 
Exposições

Crie fotos únicas para o seu negócio!

Organize eventos 
especiais e ofereça 
uma foto INSTAX aos 
seus clientes, com 
um template 
dedicado.

Ofereça fotos INSTAX 
aos sues clientes que 
inclua um template 
com a data do 
casamento, aniversário 
ou evento especial. 
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INSTAX mini Link 2 / INSTAX SQUARE Link / 
INSTAX Link WIDE

*As imagens da tela podem ser diferentes daquelas ilustradas aqui.

Coisas que vai necessitar

* Ofereça uma foto INSTAX aos seus clientes comemorativa da experiência realizada.
* Não garantimos as operações no modelo anterior da INSTAX MINI LINK

Filme Instantâneo INSTAX
MINI ou SQUARE ou WIDE

Use o �lme INSTAX MINI na INSTAX MINI LINK 2 
e o �lme INSTAX SQUARE na INSTAX SQUARE LINK

e o �lme INSTAX WIDE na INSTAX LINK WIDE

Smartphone ou tablet
Android ou iOS

Certi�que-se que utiliza um dispositivo e OS compatível com o 
Aplicativo INSTAX Biz
Operação Garantida OS
•Android 10 ou mais recente   •iOS 14 ou mais recente

Computador,
Smartphone ou Tablet

Crie uma imagem de template PNG

Aplicativo INSTAX Biz
Android ou iOS

Descarregue e instale o Aplicativo a 
partir do Google Play ou App Store.
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*As imagens da tela podem ser diferentes daquelas ilustradas aqui.

Como usar o aplicativo

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3
Criar o seu 
Template Original

Crie uma imagem do template no 
zseu computador ou smartphone

2. Guarde a imagem e transfira-a para 
    o seu Smartphone ou Tablet.

* Caso pretenda incluir um código QR, 
   este deverá ser igualmente criado 
   (recomendamos 180 x 180 pixels ou maior)

* Apenas imagens PNG são exibidas.

1. Use o software de edição de imagem para 
    criar uma imagem PNG transparente
    INSTAX mini :    600 x 800 pixels
    INSTAX SQYARE :    800 x 800 pixels
    INSTAX WIDE : 1.260 x 840 pixels

1. Inicie o Aplicativo instax Biz

2. Selecione "Template" na parte inferior do ecrã

3. Selecione "Tamanho de Impressão"

4. Toque no botão "+" abaixo de 
    "Design de template" e selecione uma imagem 
    da galeria do seu smartphone

5. Selecione "OK" no ecrã de pre-visualização 
    para guardar a imagem

1. Configure os detalhes de impressão no
    ecrã de Template do aplicativo

2. Toque no botão do obturador no ecrã da 
    câmera do aplicativo para tirar uma foto

3. Toque no botão de impressão para imprimir 
    uma foto com o seu template original a partir 
    da sua impressora para smartphone

Guarde a imagem do template no 
Aplicativo INSTAX Biz

Selecione o template, tire fotos com 
um smartphone e imprima

Guarde no 
Aplicativo

Disparar e 
Imprimir

Conecte o seu smartphone via Wi-Fi, Bluetooth ou 
USB para transferir a imagem, ou aceda a cloud a 
partir do seu smartphone 

Armazena até 10 imagens MINI ou WIDE. Pode imprimir facilmente cópias adicionais!
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INSTAX mini

Tamanho dos dados gerados: 600 x 800 pixels

Área impressa: 574 x 775 pixels

Tamanho de exibição no ecrã: 562 x 750 pixels
*Mantenha dentro desta área logos e outras imagens que deseja adicionar.

Área de impressão 
de data e hora Tamanho: 240 x 34 pixels
Coordenada superior esquerda: X 341, Y 741

INSTAX mini

Criar o seu Template Original

Observações
•Ao usar "Impressão de Data", certifique-se 
que deixa a área inferior direita em branco.

* Área da impressão de data (pixels)
  INSTAX MINI : coordenada superior esquerda: X 341, Y 741; 
 tamanho: L 240, A 34

Use o software de edição de imagem para criar uma imagem de 
template original no seu Computador, Smartphone ou Tablet.

PASSO 1

Apenas ficheiros 
(transparentes) PNG

INSTAX MINI : 600 x 800 pixels
* Tamanhos de imagem diferentes dos 
   acima não são compatíveis.

Formato do ficheiro de imagem

Tamanho da imagem (pixels)
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Criar o seu Template Original INSTAX SQUARE

Tamanho dos dados gerados: 800 x 800 pixels

Área impressa: 775 x 775 pixels

Tamanho de exibição no ecrã: 750 x 750 pixels
*Mantenha dentro desta área logos e outras imagens que deseja adicionar.

INSTAX SQUARE

Observações
•Ao usar "Impressão de Data", certifique-se 
que deixa a área inferior direita em branco.

* Área da impressão de data (pixels)
  INSTAX SQUARE : coordenada superior esquerda: X 535, Y 741; 
 tamanho: L 240, A 34

Use o software de edição de imagem para criar uma imagem de 
template original no seu Computador, Smartphone ou Tablet.

PASSO 1

Apenas ficheiros 
(transparentes) PNG

INSTAX SQUARE : 800 x 800 pixels
* Tamanhos de imagem diferentes dos 
   acima não são compatíveis.

Formato do ficheiro de imagem

Tamanho da imagem (pixels)

Área de impressão 
de data e hora Tamanho: 240 x 34 pixels
Coordenada superior esquerda: X 535, Y 741
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INSTAX WIDE

Tamanho dos dados gerados: 1.260 x 840 pixels

Área impressa: 1.235 x 775 pixels

Tamanho de exibição no ecrã: 1.182 x 750 pixels
*Mantenha dentro desta área logos e outras imagens que deseja adicionar.

Área de impressão 
de data e hora Tamanho: 240 x 34 pixels
Coordenada superior esquerda: X 981, Y 761

INSTAX WIDE

Criar o seu Template Original

Observações
•Ao usar "Impressão de Data", certifique-se 
que deixa a área inferior direita em branco.

* Área da impressão de data (pixels)
  INSTAX WIDE : coordenada superior esquerda: X 981, Y 761; 
 tamanho: L 240, A 34

Use o software de edição de imagem para criar uma imagem de 
template original no seu Computador, Smartphone ou Tablet.

PASSO 1

Apenas ficheiros 
(transparentes) PNG

INSTAX WIDE : 1.260 x 840 pixels
* Tamanhos de imagem diferentes dos 
   acima não são compatíveis.

Formato do ficheiro de imagem

Tamanho da imagem (pixels)
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*As imagens da tela podem ser diferentes daquelas ilustradas aqui.

Inicie o aplicativo 
INSTAX Biz no seu 
smartphone ou tablet

1
Toque no ícone "Template" 
na parte inferior do ecrã da 
câmera (o segundo a partir 
da esquerda)

2
Selecione uma imagem 
para o template original 
na sua câmara
* Apenas imagens PNG são exibidas.

4
Toque no botão "OK" 
na pre-visualização
* Tamanhos de imagem diferentes dos   
   especi�cados não podem ser guardados.

5
Toque em "+" em 
"Design de Template"

3

PASSO 2

Guardar o template no Aplicativo INSTAX Biz

A sua imagem de template 
original foi guardada e está 
pronta a ser usada!

6

Apenas imagens de tamanho compatível podem ser guardadas.   Veja a página 5 para mais detalhes.Observações
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*As imagens da tela podem ser diferentes daquelas ilustradas aqui.

Em "Impressão de Data", 
ative/desative e selecione o 
formato de exibição

Em "Tamanho de Impressão 
(pixels)", selecione o tamanho 
de impressão

Em "Design de Template", ajuste 
as definições para a sua imagem 
de template e toque em "OK" na 
pre-visualização

Caso o tamanho de impressão selecionado 
e o tamanho do filme da impressora 
conectada forem diferentes, uma 
mensagem de aviso será exibida aqui.

PASSO 3 1

Configurações de Impressão

1 2

1 2 3
Observações

As Configurações de impressão são definidas no ecrá de Template Selecione o botão "<" no canto superior 
direito do ecrã de Template para 
retornar ao ecrã da câmara
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*As imagens da tela podem ser diferentes daquelas ilustradas aqui.

PASSO 3 2

Dsiparar e Imprimir

Toque no botão de disparo 
no ecrã da câmara1 Confira novamente a 

imagem de pre-visualização 
e toque no botão de 

impressão (toque no botão "<" 
para tirar a foto novamente)

2 Para várias impressões, 
pressione "+" durante a 
impressão para selecionar 

o número de cópias

3
As imagens não poderão ser impressas caso o tamanho de impressão definido no 
aplicativo seja diferente do tamanho do filme da impressora.
Reconecte e tente imprimir novamente.

•Toque no ecrã da câmara para ajustar a focagem ou a exposição automática
•Toque no ecrã da câmara para aumentar ou diminuir o zoom, respectivamente
•Ative ou desative o flash, ou defina o ajuste automático
•Alterne entre a câmara frontal e traseira   * Aceda ao temporizador da câmara em "Definições     " no aplicativo

Funções da Câmara

Observações

INSTAX mini Link 2

INSTAX SQUARE Link

INSTAX Link WIDE
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*As imagens da tela podem ser diferentes daquelas ilustradas aqui.

• Armazena até 60 imagens por 
tamanho (a imagem mais antiga 
será excluída quando este 
número for atingido).

• Imagens impressas não podem 
ser armazenadas ou 
descarregadas para um 
dispositivo

Toque em "Histórico" na parte 
inferior do ecrã da câmara 
(mais à esquerda)

1
Selecione a imagem que deseja imprimir entre 
as exibidas no ecrã do histórico de imagem

•Use a parte inferior do ecrã para alterar o tamanho de impressão.
  Altere também a impressora conectada, caso necessário.
•Toque no botão "Selecionar" no canto superior direito do ecrã para entrar no 
  Modo de Seleção e eliminar várias imagens de uma só vez.

2
Toque no botão de impressão 
para imprimir a imagem

3

Reimprimir

Observações

PASSO 3 3
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